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 اسم الطالب م
 ابراييو نحهد ابراييو طهيحي 1
 ابراييو نسفر نبارك الشردان 2
 الحسن علي بن نحهد آل خريو 3
 انينة يادي يادي نسهلي 4
 أريج بنت نحهد بن عبدهللا العيثان 5
 ابن حهيد ابن حهدان الغانديأيهن  6
 بشير  جبريل نحهد  أبَبكر  7
 بندر حاند سالو الشراري 8
 تغريد حسين حهزى النبًاني 9

 حاتو عبدالرحهن ابراييو السَيطي 10
 حاتو يحي بن علي دغريري 11
 حسام نأنَن عباس زٍاٍي 12
 حسين طاير نحهد الرنضان 13
 حهاد نعيَف ابن نعيض العتيبي 14
 رائد عبدالرحهن بن حهد الصالحي 15
 رائع صالح عبدالرحهن البْع 16
 ريان ننصَر بن عبدالكريو التركي 17
 ريس عبدالكريو ابراييو الريس 18
 سالو ابن علي ابن صالح الياني 19
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 سعَد عبدالخالق عبدالكريو ناصر 21
 سيف  اّسْم علي بن صالح الظايري 22
 عبدالباسط عبدالصهد ابن انام نظر اندجاني 23
 عبدالرحهن فًد عبدالرحهن الحهَد 24
 عبدالعزيز نحهد سيف الشًراني 25
 عبدهللا سالو عبدهللا الحربي 26
 عبدهللا سعَد عبدالعزيز بن حَتان 27
 عبدهللا عهير عهير الشًري 28
 عبدهللا نحهد فرج الجًنِ 29
 عبدهللا نسعد جري الحربي 30
 عبدالناصر سعيد نحهد القحطاني 31
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 نيعاد نحهد عبدالرحهن الهسيند 64
 ناريهان حهدان دخيل الصقيٌ 65
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 نايف بن حهد بن غازي الهطيري 67
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 ندُ ابراييو بن رافع القرني 69
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